
Prihláška dieťaťa do denného pohybového tábora 
Prázdniny s majstrom Splinterom 

11. – 15. júla 2022, Košice 

Prihlasujem moje dieťa do denného pohybového tábora so zameraním na 
bojové umenia, ktorý organizuje občianske združenie Aikido akadémia, 
Furčianska 374/24, 040 14 Košice, IČO: 42251044 (ďalej len OZ). 

1. Dieťa: 
1. Meno, priezvisko  ................................................................................................................ 

2. Dátum narodenia  ............................................................................................................... 

1.3 Trvale bydliskom ................................................................................................................. 

1.4 Plávanie (plavec/neplavec)  ........................................................................................................ 

1.5 Tričko (veľkosť) ....................................................................................................................... 

1.6 Dieťa bude:  
 prichádzať     odchádzať 

 □ samé     □ samé 

 □ v sprievode rodičov/starých rodičov □ v sprievode rodičov/starých rodičov 

 □ inak ...............................................  □ inak ......................................................... 

1.7 Žiadam o využitie služby zdieľanej mobility  (zvoz a rozvoz deti): 1

 □ zvoz  Adresa: ....................................................................................................... 

 □ rozvoz Adresa: ....................................................................................................... 

2. Zákonný zástupca 
2.1 Meno, priezvisko 

  
 ............................................................................................................................................ 

2.2 Kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail) 
  
 ...........................................................................................................................................  

Beriem na vedomie záväznosť tejto prihlášky a zaväzujem sa uhradiť náklady spojené s činnosťou 
v tábore, vo výške 125,- € (ďalší súrodenec 100,- €). 
V cene tábora je zahrnutá strava – obedy, presuny detí na aktivity, vstupné poplatky a základné 
poistenie dieťaťa (odcudzenie osobných vecí, poškodenie cudzieho majetku). 

  V ................................    dátum ....................        .............................................................. 
                    podpis zákonného zástupcu dieťaťa  

 Požiadavka na zvoz/rozvoz deti má v tejto prihláške informatívny charakter. Jednotlivé požiadavky zozbierame a spracujeme tak, 1

aby sme mohli efektívne plánovať časy a trasu.



Súhlas zákonného zástupcu 
v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Prevádzkovateľ:  
Občianske združenie Aikido akadémia, Furčianska 374/24, 040 14 Košice, IČO: 
42251044 (ďalej len OZ) 

Podujahe: Denný pohybový tábor – Prázdniny s majstrom Splinterom, so 
zameraním na bojové umenia (ďalej len DPT), 11. – 15. júla 2022, Košice 

Zastúpený: Ing. Mar^n FRANKOVIČ, PhD., predseda OZ  

Dolu podpísaný/-á zákonný zástupca (meno, priezvisko) 
  

 ............................................................................................................................................ 

Dieťaťa (meno, priezvisko) 

 ............................................................................................................................................ 

SÚHLASÍM : 2

1. s uvedením a sprístupnením  osobných údajov v prihláške do DPT:  meno, priezvisko, 
dátum narodenia, trvalé bydlisko, meno priezvisko a kontakt na zákonného zástupcu,  
k pedagogickej dokumentácii v rámci DPT.   □ ÁNO  □ NIE 

2. s uvedením osobných údajov dieťaťa meno, priezvisko, dátum narodenia, pre zaradenie 
dieťaťa do zoznamu účastníkov tábora:   □ ÁNO  □ NIE 

3. s uskladnením kópie zdravotného preukazu dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí 
prvej pomoci dieťaťa počas aktivít konania DPT.  □ ÁNO  □ NIE 

4. s uvedením a sprístupnením osobných údajov:  meno, priezvisko, dátum narodenia, 
trvalé bydlisko pre uplatnenie zliav do Botanickej záhrady, lezeckého areálu, Detskej 
železnice a iných inštitúcií navštívených počas DPT.  □ ÁNO  □ NIE 

5. uverejňovaním fotografií, videonahrávok z jednotlivých aktivít organizovaných OZ počas 
DPT na webovom sídle https://www.aikidoakademia.sk a na sociálnych sieťach OZ – 
facebook a youtube kanále Aikido akadémie    □ ÁNO  □ NIE 

Môj súhlas  je dobrovoľný a trvá do 31.8.2022, súhlas je platný na dané obdobie aj v prípade 3

odhlásenia dieťaťa z činnosti. Som si vedomý/á svojich práv, ktoré v §19 až §30 zákona č. 18/2018 
Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. 

  V ................................    dátum ....................        .............................................................. 
                    podpis zákonného zástupcu dieťaťa  

 Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 2

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  
a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, 3

ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho 
odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať 
rovnakým spôsobom akým súhlas udelila



Vyhlásenie rodičov 
o bezinfekčnosti 

rodinného prostredia 

Vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (zvracanie, hnačka, sfarbená 
nosová sekrécia, kašeľ, horúčka a pod.), že príslušný orgán verejného zdravotníctva ani ošetrujúci 
lekár menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor 
alebo lekársky dohľad).  
Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej 
domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné 
ochorenie napr. (COVID-19, hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, 
horúčkové ochorenie s vyrážkami). Zároveň vyhlasujem, že dieťa netrpí epileptickými záchvatmi, 
kardiovaskulárnym ochorením, či iným závažným ochorením, pri ktorom sa neodporúča zvýšená 
pohybová aktivita. 
Som si vedomá/ý právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý/
á, že by som sa dopustil/a priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V súvislosti s epidemiologickou situáciou vyvolanou koronavírusom SARS-CoV-2 svojim 
podpisom potvrdzujem, že za posledných 14 dní sme neboli v zahraničí, resp. pri vycestovaní do 
zahraničia sme vždy rešpektovali aktuálne platné epidemiologické obmedzenia, nebola nám 
nariadená karanténa a neboli sme ani v kontakte s osobou v karanténe, ani s osobou 
pozitívnym testom na COVID-19. 

Upozornenie na zdravotný stav dieťaťa 

Dieťaťa (meno, priezvisko) 

...................................................................................................................................................................... 

Prekonané choroby:        

...................................................................................................................................................................... 

   
Potvrdzujem, že moje dieťa:  
      □ JE 

      □ NIE 

alergické / ak áno, uveďte čo vyvoláva alergickú reakciu. 

….....……………..……………………………………………………………................................................................…………  

Ak dieťa užíva pravidelné lieky, je potrebné lieky odovzdať označené menom a spôsobom podávania 
lieku vedúcemu DPT! 

           11. 7. 2022 
  V ................................    Dátum ....................        .............................................................. 
                    podpis zákonného zástupcu dieťaťa  



Potvrdenie od lekára 

(nesmie byť staršie ako 3 dni) 

Potvrdzujem,  že dieťa .................................................................................................................... 

je zdravé a môže sa zúčastniť na Dennom pohybovom tábore – Prázdniny s majstrom 
Splinterom, so zameraním na bojové umenia v termíne od 11. 7. 2022 do 15. 7. 2022. 

Dieťa užíva pravidelne lieky: ........................................................................................................... 

V ................................... dňa ................... 

..................................................................                                                                                             
          Pečiatka a podpis ošetrujúceho lekára 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informácie – aby sa Vaše dieťa mohlo zúčastniť DPT je potrebné: 
1. Správne vyplniť a podpísať prihlášku rodičom alebo zákonným zástupcom.  

2. Prihlášku doručiť osobne alebo preskenovanú s podpisom rodiča zaslať na email 
info@aikidoakademia.sk do 30. júna 2022 

3. Zaplatiť poplatok za DPT do 30. júna 2022 

- v hotovosti (vystavenie príjmového dokladu) 

- bankovým prevodom (priniesť kópiu platby bankovým prevodom) 

- prostredníctvom internetbankingu (pri platbe internetbankingom do 
správy pre prijímateľa uvádzať meno a priezvisko dieťaťa) 

zúčtovacie  údaje:  OZ Aikido akadémia, Furčianska 374/24, 040 14 Košice, IČO: 42251044    

číslo účtu:  SK56 7500 0000 0040 3025 7761 

1. vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia (nie staršie ako 1 deň !!!) 

2. potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa (nie staršie ako 3 dni !!!) 

3. súhlas zákonného zástupcu 

4. kópiu zdravotného preukazu 

4. Nástup do DPT je denne medzi 7:30 – 8:00 hod. 

5. Koniec rekreačných aktivít je denne o 15:30 – 16:00 hod.  

6. O programe Vás budeme informovať vždy deň vopred, aby ste dieťa primerane športovo 
obliekli (napr. na výlet, vonkajšie aktivity a pod.). Okrem tohto oblečenia musia mať deti 
úbor na cvičenie v telocvični – úbor a prezúvky si môžu nechávať počas DPT v telocvični. 

7. Dieťa je povinné mať každý deň desiatu, olovrant, prezúvky, dáždnik alebo pršiplášť  
a fľašu na vodu. 

8. V prípade, že sa Vaše dieťa nebude môcť zúčastniť z vážnych zdravotných dôvodov 
mestského tábora, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť najneskôr 3 dni pred začiatkom 
DPT na 0908 469 877 alebo osobne na tréningoch Aikido Akadémie.  

Storno poplatky: 
• Odhlásenie pred začiatkom turnusu z vážnych zdravotných dôvodov - vrátenie peňazí 

v plnej výške na základe potvrdenia od lekára


